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 .بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 :أما بعد

 تعريف العضل , ذكرنا فيهالمرأةعضل الويل لحتدثنا يف املقالة السابقة عن      
ل بعض األحكام ونستكم أثر عضل الويل للمرأةو ,لمرأةحكم عضل الويل لو

سائلني اهللا عز وجل أن يتقبل جهد املقل وأن ينفع به املتعلقة بفقه النكاح 
 .املسلمني
bÛëc@ZòàÜ¾a@óÜÇ@‹ÏbØÛa@òíüëZ@@

ـــه اتفـــق إذا كانـــت املـــرأة مســـلمة ووليهـــا كـــافر فقـــد  ال جيـــوز أن الفقهـــاء عـــىل أ
ــه ًن أبعــد نســبا; وإنــام يزوجهــا الــويل املســلم حتــى ولــو كــايزوجهــا وليهــا الكــافر,  أل

 . كافروال جيوز أن يتوىل عقد نكاحها ًأن يكون مسلامط يف ويل املرأة املسلمة يشرت
 :واستدلوا عىل ذلك بام يأيت

ٍواملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض {:  قوله تعاىل −١ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ََ َُ ِْ ِ َِ ُ ْ ُْ َ ُْ  .]٧١: التوبة[} َْ
ُولــــن جيعــــل اهلل{ قولــــه تعــــاىل −٢ َّ َ ََ ْ َْ ً للكــــافرين عــــىل املــــؤمنني ســــبيالَ ِْ َ َ ِ ِ ِ ِْ َُ َْ َ ِ : النســــاء[} َ
١٤١[. 

ـه ال واليـة  دلت اآليتان عىل أن املسلمني يف النكاح بعضهم أوليـاء بعـض , وأ
بدائع الصنائع يف  − املرأة املسلمة للكافر أن ييل نكاح , فال جيوز للكافر عىل املسلم

ئع   )٥٢٢/ ٢(أهل املدينة الكايف يف فقه , )٢٥٣/ ٢(ترتيب الرشا
 ملا أراد أن يتزوج أم حبيبة بنت أيب − صىل اهللا عليه وسلم  −وألن النبي  −٣
ا وهي مسلمة مهاجرة بأرض احلبشـة تزوجهـا مـن ًوكان أبوها وإخوهتا كفار سفيان

 . لمني, وهو خالد بن سعيد بن العاصأقرب عصباهتا من املس
بلغني أن الذي ويل نكاحها : لعن عيسى بن يونس, عن حممد بن إسحاق قاف

وهو ابن عم أبيها فإهنا : قال الشيخ رمحه اهللا" ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص 
إن : أم حبيبــة بنــت أيب ســفيان بــن حــرب بــن أميــة, والعــاص هــو ابــن أميــة, وقــد قيــل



 ٢

 أخرجــــه البيهقـــي يف ســــننه −عـــثامن ـبـــن عفـــان ريض اهللا عـنـــه هـــو اـلـــذي ويل نكاحهـــا
 ).١٣٧٩٨  (الكربى
  وإن كان أبعد من الويل الكافر إىل الويل املسلم عىل انتقال الوالية احلديث دل
احلاوي الكبري  − املسلمةً عىل أن الكافر ال يكون وليا للمرأةأمجعت األمة −٤
)١١٥/ ٩(. 

 :)٧٨: ص ( يف اإلمجاعاملنذرقال ابن 
 ."ا البنته املسلمةًوأمجعوا أن الكافر ال يكون ولي"
ن الواليـــة تقــــتيض نفـــوذ ـقـــول اـلـــويل عـــىل املــــوىل عليـــه, وال نفــــاذ لقــــول  وأل−٥

 .)٩٦/ ٣(االختيار لتعليل املختار  −الكافر عىل املسلم
 واخـتالف الـدين ,لعـار عنهـال اً ودفعًنفعا للمرأةالوالية إنام رشعت  وألن −٦

 .)١١٥/ ٩(احلاوي الكبري  .يمنع من ذلك
@bĆîãbqñ‹ÏbØÛa@óÜÇ@áÜ¾a@òíüëZ@

ــه ال ـيـيل نكاحهــااتفــق الفقهــاء إذا كاـنـت املــرأة كــافرة ووليهــا مســلم فقــد   عــىل أ
 . أو يزوجها السلطان كافر مثلهاإنام يليهسلم ووليها امل

 :واستدلوا عىل ذلك بام يأيت
ٍوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض {: قال تعاىل −١ ْ َ ْ ُ ْ َ ََ َُ ْ ُِ َِ ُ َ َ فال[} َّ  .]٧٣: األ
ْولــــن جي{: قــــال تعــــاىل −٢ َ ْ ًعــــل اهلل للكــــافرين عــــىل املــــؤمنني ســــبيال ََ ْ َِ َ َ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َْ َ ِ َ ُ : النســــاء[} َّ

١٤١[. 
ٍواملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض{ −٣ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ََ َُ ِْ ِ َِ ُ ْ ُْ َ ُْ  .]٧١: التوبة[} َْ
ال تـوارث بـني املسـلم والكـافر, كام أن احتـاد الـدين رشط يف التـوارث , فـو −٤

رشح  - فـــال يـــيل الكـــافرة مســـلمنكـــاحلواليـــة يف الفكـــذلك األمـــر بالنســـبة ل
 .)٢٤٩/ ٤(خمترص الطحاوي للجصاص 

ُفالســلطان ويل مــن ال ويل لــه«: ًعــن عائشــة مرفوعــا وفيــه −٥ َ ْ ََ َّْ َّ َ َِ ُُّ  صــحيح ســنن −»َ
 .)٢٠٨٣(أيب داود 

بـني املسـلم  مل يفـرقحيـث دل احلديث عـىل جـواز أن يـزوج السـلطان الكـافرة; 



 ٣

 املجمـــــوع رشح −ا املســـــلم والكـــــافره عامـــــة فـــــدخل فيهـــــن واليتـــــوغـــــريه, وأل
 ).١٥٧/ ١٦(املهذب 

òÛd¾a@À@áÜÈÛa@Ýçc@ÞaìÓcZ@

@À@õbu@Šbnƒ¾a@ÝîÜÈnÛ@Šbîn‚üaIS@OYVHZ@

ــه ال  وال واليـة لعـبـد وال صــغري وال جمنـون وال كــافر عــىل مسـلمة أمــا العـبـد فأل
 هلام والية له عىل نفسه, فكيف ييل غريه? وكذا الصبي واملجنون; ألهنام ال نظر

وأما الكافر فإن الوالية تقتيض نفوذ قول الـويل . وال خربة, وهذه والية نظرية
عــىل املــوىل عليــه, وال نفــاذ لقــول الكــافر عــىل املســلم كــام يف الشــهادة, قــال اهللا 

] . ١٤١: النســـــاء[} وـلــــن جيعـــــل اهللا للكـــــافرين عـــــىل املـــــؤمنني ســـــبيال{: تعـــــاىل
والـذين كفـروا بعضـهم أوليـاء {: ل تعاىلوثبتت له الوالية عىل ولده الكافر, قا

فال[} بعض  ., وهلذا تقبل شهادة بعضهم عىل بعض] ٧٣: األ
@À@õbu@Ì—Ûa@‹“Ûa@óÜÇ@ðëb—Ûa@òî’byIQ@OSXWHZ@

ـــه يمـنــع توليـــة الكـــافر للم ًســـلمة وعكســـه, فـــال يكـــون املســـلم وليـــا واحلاصـــل أ
للكافرة إال ألمة له كافرة فيزوجها لكافر فقـط, أو معتوقتـه الكـافرة إن أعتقهـا 

 .وهو مسلم ببالد اإلسالم, فيزوجها, ولو ملسلم حيث كانت كتابية
@õbu@jØÛa@ðëb¨aIY@OQQUHZ@

 وأصــــل ذلــــك أن اتفــــاق الــــدين رشط يف ثبــــوت الواليــــة عــــىل: قــــال املــــاوردي
 : ا لكــافرة لقوـلـه تعــاىلًا ملســلمة وال املســلم ولـيـًاملنكوحــة فــال يكــون الكــافر ولـيـ

ًولن جيعل اهلل للكـافرين عـىل املـؤمنني سـبيال{ ْ َ َِ َ َْ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َ ْ َْ َ ِ َ ُ َّ ضـا) ١٤١: النسـاء( }َ : وقولـه أ
ْال تتخـذوا اليهـود والنصـارى أوليـاء بعضـهم أوليـاء بعـ{{ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ ََ َُ ْ َ َِ ِ َِ َُ َّ ْ ُ َّ َ ) ٥١: املائـدة(} ٍض َ

: فـــــدلت هاتـــــان اآليتـــــان عـــــىل أن لـــــه واليـــــة لكـــــافر عـــــىل مســـــلمة وقـــــال تعـــــاىل
ٍواملؤمنــون واملؤمنــات بعضــهم أوليــاء بعــض{ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ََ َُ ِْ ِ َِ ُ ْ ُْ َ ُْ فــدل عــىل أن ال ) ٧١: التوبــة( }َْ

 ملـــا أراد أن − صـــىل اهللا عليـــه وســـلم  −وألن النبـــي , واليـــة ملســـلم عـــىل كـــافرة
ا وهــــي مســــلمة ًوكــــان أبوهــــا وإخوهتــــا كفــــار بيـبـــة بـنـــت أيب ســــفيانيـتـــزوج أم ح

مهاجرة بأرض احلبشة تزوجها مـن أقـرب عصـباهتا مـن املسـلمني, وهـو خالـد 



 ٤

ـبـن ســعيد ـبـن العــاص فــدل عــىل انتقــال الوالـيـة ـبـالكفر عمــن هــو أقــرب إىل مــن 
 ساواها يف اإلسالم, وإن كـان أبعـد فـألن اهللا تعـاىل قـد قطـع املـواالة بـاختالف
الــدين فلــم يثبــت الواليــة معــه كــام مل تثبــت املــرياث, وإنــام الواليــة إنــام رشعــت 
لطلب احلظ هلـا ودفـع العـار عنهـا واخـتالف الـدين يصـد عـن هـذا أو يمنـع منـه 

ًال يرقبون يف مؤمن إال وال ذمة{ : كام قال تعاىل َ َُّ ُ ِْ َِ ََ ُ َِ ٍ ْ  .]١٠: التوبة[} ِ
@À@õbu@l‰è¾a@‹’@ÊìàaIQV@OQUWHZ@

وال جيــوز للمســلم أن يــزوج ابنتــه الكــافرة, وال للكــافر أن يــزوج ابنتــه املســلمة 
ُواملؤمنــون واملؤمنــات (الن املــواالة بيــنهام منقطعــة, والــدليل عليــه قولــه تعــاىل  َ ُِ ِْ ُْ َ ُ َْ َْ

ٍبعضهم أوليـاء بعـض  ْ َ ْ ُ َْ َُ ِْ َ ْوالـذين كفـروا بعضـهم أوليـاء بعـ(وقولـه سـبحانه ) ُ َ ْ ُ ْ َ ََ َُ ْ ُِ َِ ُ َ َ ) ٍضَّ
يتوارثـان وجيـوز للسـلطان أن يـزوج نسـاء أهـل الذمـة, الن واليتـه تعـم وهلذا ال

@.املسلمني وأهل الذمة
@À@õbu@òßa‡Ó@åiü@Ì¾aIW@ORWHZ@

وأما املسلم فال واليـة لـه عـىل الكـافرة, غـري السـيد والسـلطان وويل سـيد األمـة 
َوالــــذين كفــــروا ب {الكــــافرة; وذلــــك لقــــول اهللا تعــــاىل  ُ َ َ َ َِ ٍعضــــهم أوليــــاء بعــــضَّ ْ َ ْ ُ َْ ُ ِْ َ ُ  {

فــال[ وألن خمتلفــي اـلـدين ال ـيـرث أحــدمها اآلخــر, وال يعقــل عـنـه, ] . ٧٣: األ
وأمـا سـيد األمـة الكـافرة, فلـه تزوجيهـا . اًفلم يل عليه, كام لو كان أحدمها رقيقـ

لكافر; لكوهنا ال حتل للمسلمني, وكذلك ويل سيد األمة الكـافرة يـيل تزوجيهـا 
, كسـائر ًا والية بامللك, فلم يمنعها كون سـيد األمـة الكـافرة مسـلاملكافر; ألهن

 وال ويل هلا غري سيدها. الواليات, وألن هذه حتتاج إىل التزويج
bĆrÛbqZüë@‡m‹¾a@òíZ@

ـه ال يكـون وليـا  ًإذا كان ويل املرأة مرتدا عن اإلسـالم فقـد اتفـق الفقهـاء عـىل  أ ً
 . كافرة وعىل مرتد مثلهًهلا, وكذا ال يكون املرتد وليا عىل

مســلم وال غــري مســلم; إذ ال وإذا ارتــدت املــرأة عــن اإلســالم فــال يكــون وليهــا 
 .جيوز أن تتزوج حال ردهتا بمسلم وال كافر وال بمرتد مثلها

@À@õbu@ÕöbÓ‡Ûa@ä×@‹’@ÕöbÔ¨a@μîjmIR@OQPYHZ@



 ٥

 .وال جيوز نكاح املرتدة ألحد
@À@õbunj¾a@òía‡i@‹’@À@òía‡a@ð‡IQ@ORQSH@

ــه مســتحق للقتــل ;ملرتــد مســلمة وال كــافرة وال مرتــدةوال جيــوز أن يتــزوج ا  أل
وكذا املرتدة , لنكاح يشغله عنه فال يرشع يف حقه وا,واإلمهال رضورة التأمل

ألهنـا حمبوسـة للتأمـل وخدمـة الـزوج تشـغلها عنـه ;ال يتزوجها مسلم وال كافر 
ه ال ينتظم بينهام املصالح والنك  .اح ما رشع لعينه بل ملصاحلهوأل

@À@õbu@ïÈÏb“ÜÛ@âþaIU@OVRHZ@

وال جيوز نكاح املرتدة وإن نكحت فأصيبت فلها مهر مثلها ونكاحها مفسوخ 
 .والعلة يف فسخ نكاحها العلة يف فسخ نكاح املرتد

@À@õbu@kÛbİÛa@ëŠ@‹’@À@kÛbİ¾a@óäcIS@OQVRHZ@

 وال ,لمني; ألهنا كافرة ال تقر كالوثنيةوال حيل ألحد نكاح املرتدة ال من املس 
 وال من املرتدين; ألن القصد من النكاح ,من الكفار لبقاء علقة اإلسالم فيها

 .الدوام وهي ليست مبقاة
@À@õbu@òßa‡Ó@åiü@Ì¾aIX@OQTXHZ@

 وال حمرمــــــة وال وثنيــــــة, ال يصــــــح تــــــزويج معتــــــدة, وال مرتــــــدة, وال جموســــــية,
 .بالرضاع وال املصاهرة
                      من فقه املرأةقالة التاسعة والثالثونامل −لة التوحيدجم

  عزة بنت حممد أم متيم/دكتورةلل
 

 املوقع الرسمي ألم متيم
www.omtameem.com 

 

 


